
 آاقـجانی و مدرس :  مولف                                                     www.sanatisharif.ir – 3ویدئو کتاب شیمی 

 محلـول ها:  سومبخش 

[1] ………………………………………………………..…………………www.m-aghajani.com 

 

 انواع ماده
 

 ماده ی خالص 

 یک نوع ماده تشکیل شده باشد( به ماده ای گفته می شود که از ذره های یکسان تشکیل شده باشد. )تنها از

 

  تشکیل شده باشد. یک نوع اتمعنصر : ماده ای است که تنها از 

 و ... Na ،H2 ،O2 ،O3 ،O3 ،P4 ،S8مثال : 

 

  تشکیل شده باشد. چند نوع اتمترکیب : به ماده ای گفته می شود که از 

(، C3H6O(، پروپانون )استون( )C41H8نفتالن )(، C7H8(، متیل بنزن )تولوئن( )C6H44، هگزان )H2Oمثال : 

 ( و ...C42H22O44شکر )ساکاروز( )

 

 ماده ی ناخالص )مخلوط( 

 به ماده ای گفته می شود که از ذره های متفاوت تشکیل شده باشد. )از بیش از یک نوع ماده تشکیل شده باشد(

 

  مخلوط همگن : مخلوطی است که ذره های تشکیل دهنده ی آن به طور یکنواخت در یکدیگر پخش شده اند و

 خواص آن در همه ی بخش ها یکسان است.

اتم کربن(، مخلوط آب و  42تا  5مثال : سکه ی طال، هوا، آب نمک، بنزین )مخلوطی از چند هیدروکربن متفاوت با 

 اتانول و ...

 

 ن : مخلوطی است که ذره های تشکیل دهنده ی آن به طور یکنواخت در یکدیگر پخش نشده اند مخلوط ناهمگ

 و خواص آن در همه ی بخش ها یکسان نیست. 

 مثال : مخلوط آب و روغن، مخلوط آب و نفت، آب و هگزان، آب و تولوئن و ...

 

 نیز گفته می شود. محلولبه مخلوط های همگن، 

( و گاز )مانند : هوا( ، بنزین، ...تواند جامد )مانند : سکه ی طال(، مایع )مانند : آب نمک حالت فیزیکی یک محلول می

 باشد.

 گفته می شود. فصل مشترکدر مخلوط های ناهمگن همواره مرز میان فازها قابل تشخیص است. به مرز میان دو فاز، 

 

 فـاز
)خواص شدتی مانند : رنگ، بو، طعم، دما، بخشی از یک سامانه که خواص شدتی در همه جای آن یکسان است. 

 چگالی، غلظت، ضریب شکست نور، ظرفیت گرمایی ویژه، نقطه ی جوش و ...(

برای معرفی یکسان و یکنواخت بودن ترکیب شیمیایی و حالت فیزیکی ماده ی تشکیل دهنده ی یک سامانه، به جای 

 واژه ی حالت از واژه ی فاز استفاده می شود.

 ی خالص، دو واژه ی حالت و فاز هم معنا هستند. برای یک ماده

 برای مثال : آب در حالت بخار را آب در فاز بخار نیز می گویند.

نى
جـا

آقا
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فاز مایع :   ⇐فاز خواهد بود  2اگر نیمی از آب درون لیوان را خالی کنیم، در این صورت سامانه ی یاد شده دارای 

 ی از لیوان که با هوا پر شده.فاز گاز : بخش بخشی از لیوان که با آب پر شده. 

 افزایش می دهد. 3* افزودن یک قطعه یخ یا مقداری روغن مایع درون این لیوان، تعداد فاز را به 

 هنگامی که ماده ای تغییر فاز می دهد، ماهیت شیمیایی آن تغییر نمی کند. بنابراین تغییر فاز، یک تغییر فیزیکی است.

گرما ذوب و به آب مایع تبدیل می شود. در اینجا یخ یک فاز جامد را تشکیل می دهد که  به عنوان مثال : یخ بر اثر جذب

 بر اثر ذوب شدن به یک فاز مایع تبدیل می شود.

* به طورکلی هر کدام از تبدیل های جامد به مایع، مایع به بخار، بخار به جامد، مایع به جامد و جامد به بخار یک تغییر 

 فاز به شمار می آید.

 مخلوط های همگن )محلول ها( تک فازی هستند. بنابراین مرز میان فازها )فصل مشترک( برای محلول ها مفهومی ندارد.

 مخلوط گازها، تک فازی است. زیرا گازها به هر نسبتی در هم حل می شوند.

 مخلوط دو مایع در صورتی که در هم حل شوند، تک فازی و اگر حل نشوند، دو فازی است.

 جامد در مایع حل شود، تک فازی و اگر حل نشود، دو فازی است.اگر 

 مخلوط جامد در جامد، با وجود یکسان بودن حالت فیزیکی، دو فازی است.

 چند مثال : 

 فازی )مخلوط همگن( )محلول( 4مخلوط اتانول و آب : 

 فازی )محلول آب نمک + روغن( 2مخلوط روغن با آب و مقداری نمک خوراکی : 

 فازی 3آب، روغن و جیوه : مخلوط 

 فازی 4مخلوط آب، یک قطعه یخ، روغن و یک قطعه آهن : 

 

 محلول های مایع و اجزای آن ها

 یک محلول دست کم از دو جزء تشکیل شده است : حالل و حل شونده.

 م دارد.درصد بیشتری از محلول را تشکیل می دهد، حالل نا معموالًجزیی که حل شونده را در خود حل می کند و 

 مثال : در محلول آب نمک، آب حالل و نمک، حل شونده است.

 ماده ی حل شونده هستند. مانند : آب دریا. چنداغلب محلول های موجود در طبیعت، شامل یک حالل و 

 مهم ترین حالل هایی که با آن ها سر و کار داریم عبارتند از :

 ( :H2Oآب ) -

 حالل شناخته شده مهم ترین، فراوان ترین و رایج ترین 1

( IIسرب ) –نقره کلرید  را در خود حل می کند. )در آب حل نمی شوند  بسیاریترکیب های یونی و کوواالنسی  1

 ...( - ]ناقطبی[متان  –...  -یدید 

 محلول هایی که حالل آن ها آب است، محلول آبی نامیده می شوند. 1

روزانه دارند. اغلب فرایندهای زیست شیمیایی از قبیل هضم، جذب آب و محلول های آبی، نقش مهمی در زندگی  1

و سوخت و ساز مواد غذایی در محلول آبی انجام می شود. در صنایع شیمیایی، تعداد زیادی از واکنش ها در محیط 

 آبی صورت می گیرد.

 

نى
جـا
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 ( :C6H44( )CH3CH2CH2CH2CH2CH3هگزان ) -

 اتم کربن 6آلکانی با  1

 اقطبی دارد. )* همه ی هیدروکربن ها، ناقطبی هستند(مولکول هایی ن 1

 حالل بسیار مناسبی برای تعداد زیادی از ترکیب های ناقطبی است. 1

 مایع بی رنگ و فراری است که از نفت خام به دست می آید. 1

 به عنوان رقیق کننده )تینر( در رنگ های پوششی کاربرد دارد. 1

 
 ( :C2H5OH( )CH3CH2OHاتانول ) -

 پس از آب، مهم ترین حالل صنعتی است. 1

 مایعی بی رنگ و فرار 1

 به هر میزان با آب مخلوط می شود. 1

 برای ضدعفونی کردن زخم ها و تولید مواد دارویی، آرایشی و بهداشتی استفاده می شود. 1

 
 ( :C3H6Oپروپانون )استون( ) -

 حالل مناسبی برای چربی ها، رنگ ها و انواع الک هاست. 1

 مایعی بی رنگ و فرار 1

 به هر نسبت در آب حل می شود. 1

 از جمله حالل های پرکاربرد در آزمایشگاه های شیمی به شمار می آید. 1

 
 ( :C7H8متیل بنزن )تولوئن( ) -

یـادآوری ! : ترکیباتی که در ساختار خود دارای حلقه ی بنزنی هستند،  یک هیدروکربن آروماتیک است. ) 1

 آروماتیک نامیده می شوند(

 به مقدار زیادی در قطران زغال سنگ یافت می شود. 1

 مایع بی رنگ و آتش گیر 1

 به عنوان حالل در صنایع مختلفی چون رنگ و رزین کاربرد دارد. 1

 

 ی مهم از حالل های آلی هستند.هگزان، اتانول و استون، سه نمونه 

 به محلول حاصل از حالل های آلی، محلول غیرآبی می گویند.
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 انحالل پذیری مواد در آب

 در دمای یکسان، میزان حل شدن مواد مختلف در آب متفاوت است.

حل می شود، انحالل پذیری آن  گرم آب 411در مقدار از یک ماده که در دمای معین  بیشترین انحالل پذیری : تعریفِ

 ماده را در آب مشخص می کند.

 دسته تقسیم می کنند : 3با توجه به میزان انحالل پذیری، مواد را به 

 گرم آب بیشتر است. 411: انحالل پذیری آن ها از یک گرم حل شونده در  مواد محلول 

پتاسیم  –( HClهیدروژن کلرید ) –( C42H22O44شکر )ساکاروز( ) –( C2H5OHاتانول ) –( CH3OHمثال : متانول )

 (KNO3نیترات )

 نسبتی در آب، قابل امتزاج هستند. * متانول و اتانول به هر

 به جـز )استثنا( محلـول

NH4آمونیوم )
  ( و کاتیون فلزهای قلیایی+

NO3نیترات ها )
ClO3( و کلرات ها )-

-)  

Clکلریدها )
Br(، برمیدها )-

I( و یدیدها )-
Ag! :  سـم جـن (-

+
 , Hg2

2+
 , Cu

+
 , Pb

2+
 

SO4سولفات ها )
Agکـاسـب جـن ! : (-2

+
 , Hg2

2+
 , Ba

2+
 , Pb

2+
 , Sr

2+
 , Ca

2+
 

 

 گرم آب است. 411گرم حل شونده در  4تا  14/1: انحالل پذیری آن ها بین  مواد کم محلول 

 (CaSO4کلسیم سولفات ) –( C6H43OHمثال : هگزانول )

 

  گرم آب کمتر است. 411گرم حل شونده در  14/1: انحالل پذیری آن ها از  نامحلولمواد 

 (BaSO4باریم سولفات ) –( AgClمثال : نقره کلرید )

 به جـز )استثنا( نامحلـول

CO3کربنات ها )
PO4( و فسفات ها )-2

NH4کاتیون فلزهای قلیایی و  (-3
+

 

OHهیدروکسیدها )
O( و اکسیدها )-

Caکاتیون فلزهای قلیایی و  (-2
2+،Sr

Baو +2
2+

 

Sسولفیدها )
NH4کاتیون فلزهای قلیایی، قلیایی خاکی و  (-2

+
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 "امتحان نهایـی -قسمت اول "

4 

 (48)خرداددرستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. دلیل هر مورد نادرست را بنویسید. 

25/1 ترین حالل صنعتی است.پس از آب، اتانول مهم  -  

2 

 (48)خرداد( بزنید. با توجه به قواعد انحالل پذیری در مقابل هر ترکیب در ستون مورد نظر عالمت )

 نامحلول محلول ترکیب شیمیایی

(NH4)2SO4   

Hg2Cl2   

CuO    

75/1  

3 

 (48)دیدر هر یک از مخلوط های زیر تعداد فاز را با نوشتن دلیل مشخص کنید. 

 لیتر استون                                 5/1آ( یک لیتر آب و 

 لیتیم کلرید 3gهگزان و  51mLب( 

5/4  

)مهم ترین حالل صنعتی پس از آب  4
استون

اتانول
25/1 (44)دیاست.  (  

25/1 (48)خردادمخلوط آب و تولوئن در یک لوله ی آزمایش ...... فازی است.  5  

Sکدام یون هم با  6
Clو هم با  -2

Kرسوب می دهد؟ ) -
+ ،Ag

+ ،Cu
25/1 (48)شهریور( +2  

7 

 (48)دی درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید در هر مورد دلیل بنویسید.

5/1 مخلوط روغن با آب و مقداری نمک خوراکی شامل دو فاز است.  -  

25/1 (89)خرداددو فازی( است.  –مخلوط آب و یک قطعه یخ، مخلوطی )یک فازی  8  

25/1 (89)خردادبخشی از یک سامانه که خواص ...... در همه جای آن یکسان است، فاز نامیده می شود.  9  

41 

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید. سپس علت نادرستی یا شکل درست 

 (89)شهریورعبارت )های( نادرست را بنویسید. 

 هنگامی که ماده ای تغییر فاز می دهد، ماهیت شیمیایی آن تغییر می کند.  -
5/1  

25/1 محلول آبی( –محلول حاصل از حالل های آلی است. )محلول غیر آبی  44  

25/1 (89)دی هگزان، اتانول و استون سه نمونه ی مهم از ....... آلی هستند. 42  

43 

 (89)دیبا توجه به مخلوط های زیر که در دمای اتاق قرار دارند، به پرسش ها پاسخ دهید. 

I                       مخلوط آب و یخ و کمی نمک خوراکی )IIمخلوط آب و نفت ) 

 هر یک شامل چند فازند؟آ( 

 ب( در کدام مخلوط، حالت فیزیکی فازها یکسان است ولی مرز بین فازها قابل تشخیص است؟

 پ( در دمای ثابت، در کدام مخلوط با گذشت زمان، تعداد فازها کاهش می یابد؟ چرا؟

25/4  

25/1 (89)دی به مخلوطی که در آن فصل مشترک قابل تشخیص نباشد مخلوط ....... می گویند. 44  

25/1 (89)شهریوراستون( مهم ترین حالل صنعتی است.  - پس از آب ....... )اتانول 45  
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 "کنکور سراسری –قسمت دوم "

4 

 گزارش شده است؟ نادرست)خارج( : وضعیت انحالل پذیری کدام یک از ترکیب های پیشنهاد شده در جدول رو به رو،  78ریاضی 
1 )PbS 

2 )FeCl2 
3 )CaSO4 
4 )Al(OH)3 
 

 

 

 وضعیت انحالل در آب

 نامحلول کم محلول محلول ترکیب

PbS   * 

FeCl2 *   

CaSO4  *  

Al(OH)3 *   

2 

 گزارش شده است؟ نادرست)خارج( : وضعیت انحالل پذیری کدام ترکیب،  77ریاضی 
1 )AgCl 

2 )MgSO4 
3 )CaSO4 

4 )BaSO4 
 
 

 وضعیت انحالل در آب

 نامحلول کم محلول محلول ترکیب

CaSO4  *  

MgSO4 *   

BaSO4  *  

AgCl   * 

3 

 است؟ نادرست: کدام عبارت  78تجربی 
 ( هر محلول، یک مخلوط تک فازی )همگن( است.1
 ( در مخلوط های ناهمگن، مرز میان دو فاز، همواره قابل تشخیص است.2
 ظرف سربسته که تا نیمه آب دارد، قطعه یخی بیندازیم، یک سامانه ی دو فازی تشکیل می شود.( اگر در یک 3
 ( برای معرفی یکنواخت بودن ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی یک سامانه، از واژه ی فاز استفاده می شود.4

4 

ظرف مخلوط شوند، چند فاز و چند فصل مشترک )خارج( : اگر حجم های مساوی از هگزان، اتانول، استون و آب در یک  89تجربی 
 مشاهده می شود؟

1 )2 - 1                                2 )3 - 1                           3 )2 - 2                            4 )3 – 2 

5 

 است؟ نادرست)خارج( : کدام مطلب  81ریاضی 
 دسته ی مواد محلول اند.( کلسیم سولفات و منیزیم سولفات، از 1
 ( استون به هر نسبت در آب حل می شود و حالل چربی ها و رنگ ها است.2
 ( آب، بنزن و جیوه، یک مخلوط سه فازی تشکیل می دهند.3
 ( برای معرفی یکنواختی و حالت فیزیکی یک سامانه، بهتر است به جای واژه ی حالت، واژه ی فاز را به کار برد.4

6 

 ؟نمی شوددر کدام واکنش، ماده ی نامحلول در آب، تشکیل  : 82تجربی 

1 )Pb(NO3)2(aq) + KI(aq) →                                     2 )CaCl2(aq) + Na2CO3(aq) → 

3 )ZnSO4(aq) + Na3PO4(aq) →                                 4 )Mg(OH)2(s) + H2SO4(aq) → 
 

 
 
 

           

 

 

 

www.m-aghajani.com 

Be different! 

 3کالسهای شیمی 

 43 - 49سال تحصیلی 

 آقاجـانی محمدرضا
 

نى
جـا

آقا




